کالج اور کیریرئ کی طرف روڈ میپ — گریڈ 10

مطلع والدین۔ بہرت اسکول۔

نتائج STAAR

رپورٹ کارڑ 2018 STAAR

ٹیکساس کی ریاست کی تعلیمی تیاری کی تشخیص

رپورٹ کارڑ 2018 STAAR

کیریرئ کے لئے تیاری کریں

کالج کے لئے منصوبہ بندی

کیریرئ کی منصوبہ بندی کےلئے رسگرمیاں

کالج میں کامیابی کے لئے حکمت عملی

کیریرئ کے آپشنز کی تالش
•

آپ کے مفادات اور طرز زندگی کی توقعات پر مبنی ریرسچ کیریرئ اور
کککاروبار ،یا مقامی انٹرنشپ کے مواقع کے بارے میں پوچھیں۔

•

اپنی دلچسپی کے مطابق کالجوں کا “مجازی دورہ” کریں ،یا اپنے والدین
کے ساتھ ایک مقامی کالج کا دورہ کریں۔

•

کیریر اور ٹیکنیکل تعلیم ( )CTEآپکے کیریر کے مفاد سے منسلک
نصاب کی پیشکش میں داخلہ لیں ،یا آپ کی کمیونٹی میں انٹرن شپ
شپ کے مواقع دیکھیں۔

•

کالج کے بنیادی (مضامین) اور پروگراموں کا مطالعہ کریں۔
اپنی ترجیحات کی بنیاد پر اپنے کالج کے انتخاب کی درجہ بندی رشوع
کریں۔

مطالعہ کے ایک کورس کی منصوبہ بندی

ہائی اسکول میں کالج کے لئے تیاری

ٹیسٹ سے متعلق STAAR
آپ کے بچے نے ربيع  2018میں  STAARحاصل کیا۔ یہ امتحان طلباء سے
ان سواالت کے جوابات پوچھتا ہے جو کالج یا کیریرئ کی تیاری کے لئے ان
کی علم اور مہارت کی پیامئش لگانے کے لئے رضوری ہیں۔ اگر آپ کو اس
رپورٹ کے بارے میں سواالت ہیں تو براہ کرم اپنے بچے کے استاد یا پرنسپل
سے بات کریں ،یا مزید جانیں یہاں جا کر

www.texasassessment.com

کالجوں اور ڈگری کے پروگراموں کے بارے میں جاننا

•

اپنے معاہدے کے فیصلے کا جائزہ لیں کہ یہ آپ کے کیریرئ کے مفادات
کے مطابق ہے۔

•

نصاب کے ان تواتر مراکز میں داخلہ لیں جو انڈسٹری پر مبنی رسٹیفکیٹ
سی ٹی ای اور کام پر مبنی تعلیم کے مواقع پیدا کرسکے۔

•

اعلی درجہ کی تعیناتی
اعلی درجے کے نصاب میں اندراج کریں ،جیسے کہ ٰ
اور بین االقوامی بی اے کی سند ،اور مقامی کمیونٹی کے کالج کی
جانب سے پیش کردہ دوہری کریڈٹ کے اختیارات۔

•

کالج کی تیاری سے متعلقہ امتحانات کےلئے تیار ہوں ،جیسا کہ پی سیٹ،
اے سی ٹی ایسپائر ،اور/یا ٹیکساس سکسیس انیشی ایٹو (ٹی ایس آئی)
امتحان۔

•

طالب علم کی کیریرئ اور تکنیکی تنظیم میں شمولیت اختیار کریں جہاں
ِ
آپ حقیقی دنیا کی رسگرمیوں کے ذریعہ اپنی کیریرئ کی تیاری کی
مہارت کو الگو کرسکتے ہیں۔

•

سیٹ اور/یا اے سی ٹی کےلئے تیاری کریں۔

•

کاروباری اداروں یا دیگر تنظیموں کے ذریعہ موسم گرما میں میزبانی والے
کیریرئ کی مہارت کی تعمیر کے پروگراموں میں رشکت کرنے پر غور
کریں۔

•

غیر نصابی رسگرمیوں اور کمیونٹی کی خدمت کے مواقع میں شامل رہیں
(کالج ان طلباء کی تالش میں رہتے ہیں جو اپنے اسکولوں میں رسگرم
رہنام رہے ہوں)۔

•

ایک موسم گرما کی افزائش کے پروگرام میں حصہ لیں (مقامی
یونیورسٹیوں اور آپ کے مقامی اسکول ضلع میں مواقع کے لئے جانچ
کریں)۔

کیریرئ کی بنیاد پر مواقع کی تالش

نتائج کا مطلب کیا ہے

اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آپکے بچے نے تشخیص میں کتنا بہرت کیا۔
یہاں کارکردگی کی  4سطح ہیں۔

ماسٹرس گریڈ لیول
نصاب کی معلومات کی مہارت اور ہرن کو ظاہر کرتا ہے -طالب
علم کالج اور کریرئ کی تیاری کے بالکل ٹھیک راستے پر ہے۔

گریڈ لیول کو پورا کرتا ہے
نصاب کے مواد کی اچھی معلومات — طالب علم اگلے گریڈ کی
پیش رفت کے لئے تیار ہے۔

گریڈ لیول تک رسائی حاصل کرتا ہے

کمشرن سے
امتحانات زندگی کا حصہ ہیں۔ ہامرے بچے
ڈرائیونگ الئسنس کے حصول  ،کالج میں داخلہ اور
مخصوص مالزمت کے حصول کے لئے ٹیسٹ دیں
گے۔ دو بچوں کا والد ہونے کے ناطے میں جانتا
ہوں کہ کوئی بھی کرے ٹیسٹ میرے بچے کے
بارے میں مجھے سب کچھ نہیں بتا سکتا۔ لیکن
سٹار ٹیسٹ کو اس طرح تیار کیا گیا ہے جو ہمیں
مفید معلومات فراہم کرے گا کہ ہامرے بچوں نے
تعلیمی میدان میں کتنا سیکھا اور آنے والی زندگی
کے لئے وہ کتنے تیار ہیں۔

وہ طلباء جو  60فیصدی سے زائد منربات کے ساتھ
ہائی اسکول گریجویشن گریڈ لیول میں مکمل یا
ماسٹر کرتے ہیں ان کے کالج امتحانات کالسز میں
کامیاب ہونے کا امکان زیادہ رہتا ہےنتیجہ کے طور
پر اپنی زندگی میں اچھی کامئی اور کامیابی کے
امکانات میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس رپورٹ کا مقصد
یہ معلومات فراہم کرنا ہے کہ آپ کے بچے نے
اس سال اسکول میں تعلیمی مواد کو کس حد تک
سمجھا اور آپ انہیں مزید سیکھنے میں کیسے مدد
کر سکتے ہیں۔

نصاب کے مواد کا کچھ علم ہے ،لیکن ہو سکتا ہے کہ اہم عنارص
کو بھول رہا ہو —آنے والے سالوں میں طالب علم کو اضافی امداد
کی رضورت ہے۔

گریڈ لیول پر پورا نہیں اترا
امید کے مطابق نصاب کی بنیادی سمجھ نظر نہیں آرہی۔ طالب
علم کو آنے والے سالوں میں بہت زیادہ مدد کی رضورت پڑ
سکتی ہے۔

مائک موراتھ ،تعلیمی کمشرن

کالج ریزیومے مرتب کرنا

کالج اور کیریرئ کی منصوبہ بندی

 www.futurereadytexas.comمیں تیاری وسائل اور معلومات دریافت میں آپ کی مدد کرنے کے لئے

آپ کے ہائی اسکول کے مشیر سے پوچھنے والے تجویز کردہ سواالت
.1

کالج اور کیریرئ کا اگال فیرئ کب ہے؟

.2

میرے سکول میں کون سے کیریرئ اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن (سی ٹی ای) کے مواقع پیش کئے جاتے ہیں؟

.3

کونسی ڈیول کریڈٹ ،ایڈوانسڈ پلیسمنٹ اور بین االقوامی بیکاالریٹ کالسز دستیاب ہیں؟

.4

کے لئے امتحان کا شیڈول کیا ہیں؟  SATاور  ACTہامرے کالج کے امتحان کی تیاری کون سے ضلع کی پیشکش کرتی ہے؟

.5

نیشنل میرٹ اسکالر شپ کوالیفیکیشن ٹیسٹ ( )NMSQTکیا ہے ،اور میں اس کا فائدہ کیسے حاصل کرسکتا ہوں؟

.6

میں موسم گرما کی انٹرنشپس اور کیریرئ کی مہارت کے تعمیری پروگراموں کے بارے میں معلومات کہاں سے حاصل کرسکتا ہوں؟

.7

میں اپنے معاہدے کو کس طرح تبدیل کروں؟ ٹیکساس میں ،طالب علموں کو ان کے  10ویں گریڈ کے سال کی بنیاد پر یہ تبدیلی کرنے کی اجازت ہے۔ (اس سال کے بعد ،میں رصف ایک
)معاہدہ کو چھوڑ سکتا ہوں۔

28Q45Z
منفرد رسائی کوڈ

پر جائیں  www.texasassessment.comمزید معلوات کے لئے

کورس کے اختتام(ای او سی) پر (کی جانے والی) تشخیص

کورس کے اختتام(ای او سی) پر (کی جانے والی) تشخیص
میگول کاسٹرو

گریڈ 10
کالس گروپSECTION BIO ONE :

JUNE
تاریخ2017:
رپورٹ کی
2018
ربيع

کیمپس001 ASPERMONT H S :

تاريخ االختبار :ربيع 2018

صدویہ
سے زیادہ 49%
اس ٹیسٹ میں آپ
کے بچے نے متام
طلباء کے اسکور
کا یکساں یااسکور
کیا۔

اسکور

ویٹڈ اسکور
 16کا 10

 .4کمپوزیشن

.1کثیر االنتخابی
 .1سبھی منسوبات کی تفہیم/تجزیہ
 .2ادبی منت کی تفہیم/تجزیہ
 .3معلوماتی منت کی تفہیم/تجزیہ
 .5جائزہ
 .6ترمیم

درست طریقہ سے جواب دیا
 8کا 8
 13کا 13
 13کا 13
 9کا 1
 9کا 0

کُل کثیر االنتخابی (سواالت کا) سکور

3922

ماسٹرز
گریڈ لیول

)(4831–6341

تکمیل کرتا ہے
گریڈ لیول

)(4000–4830

تکمیل نہیں کرتا
گریڈ لیول

پاسنگ

)(960–3774

0th

اسکور
زمرہ
 .1تاریخ
 .2جغرافیہ اور ثقافت
 .3حکومت اور شہریت
 .4معیشت ،سائنس ،ٹیکنالوجی ،اور سوسائٹی
کل

درست طریقہ سے جواب دیا
 30کا 0
 12کا 0
 10کا 0
 16کا 0
 68کا 0

تاریخ ® Lexileآپ کے بچہ کی

2000L

لیکسائل پیامئش

1500L
1000L
500L
10

گریڈ لیول

9

8

927

تکمیل
نہیں کرتا
ماسٹرز
گریڈ لیول

)(4440–6476

تکمیل کرتا ہے
گریڈ لیول

)(4000–4439

نزدیک آ رہا ہے
zگریڈ لیول

)(3550–3999

پاسنگ

تکمیل نہیں کرتا
گریڈ لیول
)(927–3549

انگریزی I

صدویہ
سے زیادہ 52%
اس ٹیسٹ میں آپ
کے بچے نے متام
طلباء کے اسکور
کا یکساں یااسکور
کیا۔

زمرہ
تحریری کمپوزیشن

اسکور

ویٹڈ اسکور
 16کا 10

 .4کمپوزیشن

.1کثیر االنتخابی
 .1سبھی منسوبات کی تفہیم/تجزیہ
 .2ادبی منت کی تفہیم/تجزیہ
 .3معلوماتی منت کی تفہیم/تجزیہ
 .5جائزہ
 .6ترمیم

3932

درست طریقہ سے جواب دیا
 8کا 8
 13کا 13
 13کا 13
 9کا 0
 9کا 0

نزدیک آ رہا ہے
ماسٹرز
گریڈ لیول

)(4691–6314

تکمیل کرتا ہے
گریڈ لیول

)(4000–4690

تکمیل نہیں کرتا
گریڈ لیول

نزدیک آ رہا ہے
گریڈ لیول

)(3775–3999

پاسنگ

)(1152–3774

 52کا 34
 68کا 44

الجربا I

تاريخ االختبار :ربيع 2018

100th

صدویہ
سے زیادہ 100%
اس ٹیسٹ میں آپ
کے بچے نے متام
طلباء کے اسکور
کا یکساں یااسکور
کیا۔

درست طریقہ سے جواب دیا
زمرہ
 11کا 11
 .1تعداد اور الجربی طریقے
 12کا 12
 .2لکیری افعال ،مساوات اور مساوات کی وضاحت اور گرافنگ
 14کا 14
 .3لکیری افعال ،مساوات ،اور عدم مساوات کی تحریر اور حل کرنا
 11کا 11
 .4مربع منا افعال اور مساوات
 6کا 6
 .5توضیحی افعال اور مساوات
کل

 54کا 54

اسکور
6100

ماسٹرز
ماسٹرز
گریڈ لیول

)(4333–6100

تکمیل کرتا ہے
گریڈ لیول

)(4000–4332

نزدیک آ رہا ہے
گریڈ لیول

)(3550–3999

تکمیل نہیں کرتا
گریڈ لیول

پاسنگ

موجودہ مقدار کی پیامئش1300Q :

)(1406–3549

آپ کے بچہ کے گریڈ کے لئے تجویز کردہ کچھ کتابیں اس طرح ہیں۔

سب سے حالیہ  elixeLکی پیامئش1055L :

)(1055L

52nd

کل

تاريخ االختبار :ربيع 2018

صدویہ
سے زیادہ  0%اس
ٹیسٹ میں آپ
کے بچے نے متام
طلباء کے اسکور
کا یکساں یااسکور
کیا۔

گریڈ لیول
تاريخ االختبار :ربيع 2018

کُل کثیر االنتخابی (سواالت کا) سکور

امریکی تاریخ

گریڈ لیول
تاريخ االختبار :ربيع 2018
تاريخ االختبار :ربيع 2018

 52کا 35
 68کا 45

کل

11

نزدیک آ رہا ہے
گریڈ لیول

)(3775–3999

Did Not
رہا ہے
نزدیک آ
Meet

نزدیک آ رہا ہے

ماسٹرز

گریڈ لیول
:ٹیسٹ کی تاریخ موسم خزاں 2017
انگریزی II

انگریزی I

الجربا I

نزدیک آ رہا ہے

گریڈ لیول
تاريخ االختبار :ربيع 2018

گریڈ لیول
تاريخ االختبار :ربيع 2018

مقامی طالب علم کی آئی ڈی-- :

حیاتیات

نزدیک آ رہا ہے

تکمیل نہیں کرتا

طالب علم کی آئی ڈی9994***** :

ضلعASPERMONT ISD 217-901 :

آپ کے بچہ کی کارکردگی ایک نظر میں

انگریزی II

امریکی تاریخ

49th

گریڈ 10
پیدائش کی تاریخ01/12/15 :

آپ کے بچہ کی کارکردگی ایک نظر میں

زمرہ
تحریری کمپوزیشن

میگول کاسٹرو

0L

 Lexileکی پیامئش مواد کی اس
مشکل کی طرف اشارہ کرتی ہے
جس کا آپ کا بچہ کامیابی سے
مطالعہ کر سکتا ہے۔

AUSTEN

1070L
DUMAS

1080L

The Count of
Monte Cristo

1090L

Great
Expectations

DICKENS

= متوقع گریڈ لیول کی حد
= کالج اور کیریرئ کی متوقع تیاری ( )CCRکی حد۔ کی حد ہے۔ CCR 1200L–1380L

Pride and
Prejudice

SHAKESPEARE

1180L

King Lear

SMITH

810L
SILKO

A Tree Grows
In Brooklyn

890L

Ceremony

KOGOWA

Obasan

990L
VERNE

1030L

:ٹیسٹ کی تاریخ موسم خزاں 2017

33rd

صدویہ
سے زیادہ 33%
اس ٹیسٹ میں آپ
کے بچے نے متام
طلباء کے اسکور
کا یکساں یااسکور
کیا۔

Journey to
the Center
of the Earth

زمرہ
 .1خلیہ کی ساخت اور فعل
 .2جینیات کے طریق کار
 .3حیاتیاتی ارتقاء اور درجہ بندی
 .4حیاتیاتی اعامل اور نظامات
 .5ماحولیاتی نظامات کے اندر اندر باہمی انحصار

درست طریقہ سے جواب دیا
 11کا 5
 11کا 2
 10کا 6
 11کا 8
 11کا 9

کل

 54کا 30

حیاتیات

اسکور
3893

نزدیک آ رہا ہے
ماسٹرز
گریڈ لیول

)(4576–6203

تکمیل کرتا ہے
گریڈ لیول

)(4000-4575

نزدیک آ رہا ہے
گریڈ لیول

)(3550-3999

پاسنگ

تکمیل نہیں کرتا
گریڈ لیول
)(1348-3549

کاپی رائٹ © .MetaMetrics 2017
®

اپنے بچہ کے لیکسائیل لیول کے بارے میں مزید جانیں

اپنے بچے کے مطالعہ کی سطح کی تاریخ کے بارے میں مزید معلومات کے لئے ،ایک متعامل لیکسائیل پیش رفت منصوبہ سازی ٹی ایم کو شامل کرتے ہوئے اور ایک کتابی
:آلہ تالش کریں ،جائیں www.texasassessment.com/lexile

28Q45Z
منفرد رسائی کوڈ

اسکول میں آپ کے بچہ کی مدد کرنے کے لئے مزید وسائل چاہتے ہیں؟

ریاضیات کی مہارتوں کو بہرت کیسے بنائیں اور موسم گرما میں ریاضیات کے چیلنج میں رشکت کیسے کریں کے بارے میں مددگار تجاویز
اور آالت کے لئے ،برائے مہربانی  www.texasassessment.comپر جائیں۔
www.texasassessment.com
پر جائیں

بائیں طرف مانیٹر میں اپنا منفرد رسائی
کوڈ حاصل کریں

الگ ان کرنے اور زیادہ جاننے کے لئے
کوڈ داخل کریں اور بٹن پر کلک کریں!

